Богатство дивљачи представља још једну карактеристику овог предела.
Лов је потпуно забрањен и тежиште делатности је сада на реинтродукцији
угрожених аутохтоних врста.

У живописном пределу, на левој обали реке Градац, на подручју села Лелић у
близини Ваљева (5 km) налази се манастир Ћелије посвећен Сабору Св.Архангела
Михаила. Манастир Ћелије, стециште многих верника, представља верски центар
који обогаћује цело подручје својом лепотом и снагом вере, нарочито је познат по
свом духовнику и теологу Јустину Поповићу.
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Река ГРАДАЦ
Заштићено природно добро „Клисура реке Градац“ простире се на 1.268 ha
површине укључујући и стрме стране саме клисуре. Представља део потпуно
очуване природне целине и повезује град Ваљево с планинским залеђем на југу.
У границама заштите налазе се велике површине под шумама, ливадама и
сипарима, што целом подручју даје посебну атрактивност. Кроз „срце“ подручја
протиче брза планинска река Градац, која својом лепотом обједињује цело
подручје у јединствену целину, непоновљиве лепоте.
Значајна вредност овог подручја су и велики број пећина, више од 70, а
најпознатије су Дегурићка пећина, Висока пећина, Баћина пећина, Тмуша и друге
мање али исто тако лепе и атрактивне.
На обронцима клисуре реке Градац, у селу Бранговић су остаци велике
тврђаве, у овом крају познате као „Јеринин град“ који представљају остатке
рановизантијске тврђаве из трећег века.

Сама река Градац настаје на ушћу
реке Забаве и Буковске реке и понире
све до Црних врела, 12 km од ушћа у Колубару, где настаје Градац у ужем смислу. Једна од најчистијих река у Србији,
драгоцен извор пијаће воде за Ваљево,
представља ресурс који је под посебним
режимом заштите. Цело подручје је стављено под заштиту као предео изузетних одлика “Клисура реке Градац“.
Захваљујући квалитету и очуваности, река је стециште многих љубитеља
природе, риболоваца и шетача који редовно посећују и стално јој се враћају.
Планинарска стаза која се простире целом дужином клисуре, коњички клуб,
еко бивак и остали садржаји, које ово добро нуди, задовољиће све који воле боравак у природи. Такође је и циљ многих истраживања, научних радова и стручних усавршавања, као и инспирација
књижевницима и публицистима.

Као подручје богато поточном пастрмком, привукло је многе риболовце из
целе Србије, па и из Европе, који су љубитељи мушичарског риболова и принципа „ухвати и пусти“.Наиме, уловљене пастрмке се враћају у реку, тако да
је популација ове атрактивне рибље врсте у овом природном добру у експанзији. Примећен је и раст популације видри, које такође представљају право благо овог краја.Наравно то повлачи посебне мере старања и контроле коју спроводи Еколошко друштво „Градац“ у сарадњи са Заводом за заштиту природе Републике Србије, биолошким факултетом из Београда и многим стручним сарадницима из разних области. Прописана су строга правила коришћења свих
ресурса у овом добру ради његове даље
заштите и развоја.

